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  یشکل برا نیچگونه به بهتر 
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آزمون را    نیدر ا  ت یموفق  یها  راه   و آزمون تافل  یآمادگ   رامونیهمه نکات پ  م یمقاله قصد دار   نیدر ا
 .میشما شرح ده یبرا
 

 :دیگو ی" می نیمحبوب "بادام زم  یکمد ت یبراون، شخص یچارل
 

 امتحان؟  کی ای انتخاب است  کی یزندگ ایپرسم آ  یمانم و از خود م  یم  داریشب ها ب یبعض من
انشاء    کی  یاما زندگ  میی را بگو   ن یا  می: ما دوست ندار دیگو  یو م   دیآ   یم   رونیب   ییصدا  یک یاز تار   ناگهان

 .ستیهزار کلمه ا
 

  ی آزمون م  یمطالعه برا  یحت   ست؛ین  دهیچ یبراون پ  یچارل  یبه اندازه زندگ TOEFL آزمون   یبرا  یآمادگ
 .کتاب سرگرم کننده باشد نیتواند مانند مطالعه ا

 
انگل  یسنجش مهارت ها  یبرا TOEFL تافل  آزمون اصل  یطراح  یافراد  یسیزبان  زبان   شانیشده که 

افراد در نوشتن، خواندن، گوش دادن و صحبت    یی سنجش توانا  یآزمون ها برا  ن یا  .ستین  یسیانگل
   .است یسیکردن زبان انگل

 .ستین نطوریاصال ا تی اما در واقع د،یایآزمون به نظر وحشت آور ب نیا دیشا
 
 

 م؟ ی آزمون تافل آماده شو  ی شکل برا   ن ی به بهتر   چگونه 
 

 د؛یدار   یادیز   نیبه تمر   ازین  دیکرده و احساس کن  ی و دستپاچگ  یاست که در ابتدا احساس نگران  یعیطب
باشد چرا که سطح    دیشما مف  یتواند واقعا برا  یآزمون م   نیا  .مدار   تانیبرا  یخوب  یلیخ  یاما من خبرها

 .شود ی م دهیسنج یسیتسلط شما به زبان انگل
 .( باشدیسی )به زبان انگل ی واقع یزندگ کیدر  زیآزمون شامل همه چ نیا دیدوست دار  حتما

استفاده م  یو واژگان دشوار  دهیچیپ  یگرامرها  یعنی به ندرت  نرود  یکه  بکار  آن  در    ن، یبنابرا  .شوند، 
در    یسیاستفاده از زبان انگل  یرا برا  خودتان  دیبا  د، یکن  یمطالعه م TOEFL آزمون تافل  یکه برا  یزمان

 .دیمحل کار آماده کن ایمانند دانشگاه  یدر مکان یواقع یزندگ
و البته که    دیبرس   تانیا یتا به رو  دینمره خوب قبول شو  کیآزمون را با    نیکه ا  د یدار   ازیبه هر حال ن   اما

 .دیآزمون آماده شو نیا یبرا ت یبا موفق  دیتوان ینکات، شما م نیا تیرعا با .اتفاق خواهد افتاد نیا
 .دیها آزمون ده  یو مانند حرفه ا دی اعتماد به نفس عمل کن با
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به کشور    لیادامه تحص  یخواهند برا  یهستند که م  یشرکت کننده ها در آزمون تافل، کسان  شتریب
 .بروند یگرید
 

 آزمون تافل  ی نکته اثبات شده در آمادگ  12
 

 د ی آزمون تافل را بدان   ی و قالب کل   شکل  
 

  .دیآزمون آشنا شو نیا یبا فرمت و شکل ظاهر دیدر ابتدا با دیتافل بخوان یبرا دیخواه  یم اگر
بررس  یرسم  یها  تیسا  وب را  را    یتا اطالعات الزم در مورد فرمت و چگونگ  دیکن   یتافل  آزمون  قالب 

 .دیبدست آور 
 :دهد که شامل  یآزمون تافل را ارائه م  ی دوره کامل آمادگ  کی   تیسا  نی. ادی شو Magoosh تیسا  وارد 

 یی ویدیو یها درس •
 به آن ها ی درباره نحوه پاسخ ده  ییدئویو حاتیپرسش به همراه توض صدها •
 و   یآموزش یها برنامه •
 .معلمان است یبانیپشت •

 
 .استراه گرفتن نمره باال  نیآزمون و بهتر  ینحوه  یریادگی یبرا زیمنبع شگفت انگ ک ی تیوب سا نیا

 
 د ی آزمون تافل را درک کن   ی محتوا 
 :چهار بخش دارد شهیتافل هم د،یکن  ی را انتخاب م ییکه چه فرمت ها ست ین مهم

reading, speaking, writing listening. 
 .دیشود هم شرکت کن یبرگزار م  ینترنت یتافل که بصورت ا یشیآزما یدر آزمون ها دیتوان ی م یحت

 .آزمون ها بخش مکالمه هم دارند نیا
 

 شود   ی شناخته م  TOEFL iBT که با نام   ی نترنت ی ا   آزمون 
 سوال   56تا   36/  قهیدق  60-80 :(reading) نگیدیر  بخش
 سوال   51-34/  قهیدق 60-90 : (listening)نگیسنیل بخش
 قهی دق 10: یپاسخ ده مدت

 سوال  6/ قهیدق 20 :(speaking) مکالمه بخش
 سوال  2/ قهی دق 50 :(writing) نگ یتیرا بخش
 TOFEL EBT ی کتب   آزمون 
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 سؤال  50/ قهیدق   40- 30: نگیسنیل بخش
 سؤال  40/  قهیدق  25:  نگیتیرا بخش
 سؤال  50/  قهیدق  55: نگیدیر  بخش
 متن  ک ی/  قهی دقTWE 30:تست

 
  نترنت یا  قیکه امروزه آزمون تافل معموال از طر   دی. توجه داشته باشدیمورد نظر خود را انتخاب کن  فرمت

 .است TOEFL iBT شود که همان یانجام م
هم   رشتان یباشد، شانس پذ کتریعدد نزد ن یبوده و هر چه نمره شما به ا 120آزمون  ن ینمره در ا حداکثر

 .شود یم شتریب
دانشگاه، محل کار   ازی نمره بر اساس ن  نینمره در آزمون تافل است. اما ا  نیآل تر   دهیا  120تا    ۹0  نیب  نمره

 .باشد ر ییتواند متغ یکه مد نظر شماست م یسفارت  ایو 
 

 د؟ ی ده   ی م  TOEFL آزمون تافل  چرا  
  ت یکشور جهان، آزمون تافل را به رسم  150از    شی کالج، دانشگاه، سازمان و موسسه در ب  11000از    شیب

 .شناسند یم
  ی برا  مثال  .دیبه تافل دار   ازین  یچه کار  یکه برا  دی نبدا  دیآزمون تافل، ابتدا با  ی شروع آمادگ  یبرا  نیبنابرا

انگل زبان    ت یمامور   ایدر دانشگاه، شغل    رشیپذ  یبرا  ،یآزمون رسم  ک یخود در    یسیسنجش سطح 
 ...مهاجرت و یبرا ،یکار

  ی اطالعات برا  نیاز ا  دی توان  ی م  سپس،   .دیبده TOEFL آزمون   دیخواه  ی که چرا م  د یحاصل کن  نان یاطم
که    دیده  یم  یکسب شغل  یآزمون را برا  نیعنوان مثال، اگر ا  به  .دیاستفاده کن  شتریکمک به تمرکز ب

 .دیدار   نگ یسنیو ل  نگیک یاسپ  یدر بخش ها  یشتری ب  ن یبه تمر   از ین  نیبنابرا  دارد،  ادیبه صحبت کردن ز   ازین
به حداقل نمرات    ازین که گفتم، اهداف مختلف    همانطور.  دینمره را در ذهن خود داشته باش  حداقل 

 .دارند  یمتفاوت
 .دیبه هدف خود را داشته باش دنیرس یبرا ازیمورد ن  ازیکه حداقل امت  دیحاصل کن نانیاطم ابتدا

آل    دهیاست؛ اما نمره ا  ۹0بروم، حداقل نمره    زونایآر   ی التیبه دانشگاه ا  خواهمیعنوان مثال، اگر م  به
نمرات و نمره   حداقل  آزمون تافل،  شتریب  یو آمادگ  زه یگرفتن انگ  یبرا  .باشد  100  یعن یباالتر    تواندیمن م

  .دیقرار ده   دیکن  یکه هر روز مشاهده م  ییو آن را در جا  دیسیتکه کاغذ بنو  ک ی  یآل خود را بر رو  دهیا
 .دیتالش کن   دیبه اهداف خود با دنیرس یبرا دیآور   یم  ادیبه  دیکن  یبار که به کاغذ نگاه م هر
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را که واقعا    یاست که نمره ا  ی بدان معن  ن یا  .است  ی آل شما واقع  دهیکه نمره ا  د یحاصل کن  نان یاطم
 یآل را م دهی ا ینمره  دیمطمئن شو نکهیا یبرا .باال یلینمره خ کینه  د،یر یدر نظر بگ  دیکن  یم افتیدر 
 . دیکن ی خود را بررس یو نمره  د یشرکت کن یشیآزمون آزما کیدر  د،یر یگ

 د؟یدار  ازین  یآل خود به چه نمره ا دهیبه نمره ا دنیرس یبرا شما
 د؟یآماده شو دی ماه قبل از امتحان با چند

 د؟یمطالعه کن  دیتوان یهفته چقدر م هر
 .دیر یخود در نظر بگ یرا برا نانهیواقع ب و  آل دهینمره ا ک ی کندمی سواالت کمک  نیشما به ا پاسخ

 
  د ی. اما اگر قصد دار می کن  ان یآزمون تافل را ب یآمادگ رامونیپ  یتا اطالعات کل م یکرد ی مقاله سع نیا در

 .دیما را از دست نده یمقاله بعد د،یکسب کن  یآزمون موفق بوده و نمره خوب نیدر ا
 
 
 


